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Vážení
příznivci
piva Zubr,
s koncem roku
vždy přichází čas
k zamyšlení a bilancování, a proto mi
dovolte, abych i já krátce zhodnotila události roku
2015. Uplynulý rok byl pro pivovar
Zubr v mnoha ohledech výjimečný,
a to samozřejmě zejména díky vám,
našim věrným příznivcům a štamgastům.
Rok 2015 se nesl ve znamení naší
novinky Zubr Grand, která nám celý
rok dělala velkou radost. Nejenže se
Grand stal nejoblíbenějším pivem našeho pivovaru, ale úspěchy sbíral i na
poli soutěžním. Na podzim jsme také
představili limitovanou edici Granda
z prvního chmele, který jsme si pro
jeho výrobu, my pivovarští, sami načesali.
Grand z prvního chmele samozřejmě
nebyl jediným speciálem, který jste
měli možnost v letošním roce ochutnat. Letošní sezonu speciálů jsme odstartovali Jarním speciálem 13° a rok
již tradičně končíme naším vánočním
speciálem Maxximem, který si můžete dopřát právě v těchto dnech.
Právě Maxxim se objevil i na naší
největší akci, kterou jsme již třetím
rokem pořádali v prostorách pivovaru – Zubrfestu. A že se letos opravdu
vydařil, potvrzuje i rekordní návštěvnost, která překonala všechna naše
očekávání. Děkujeme proto všem, kteří do pivovaru zavítali, a budeme se
opět na vás těšit v příštím roce. Stejně
tak jste všichni srdečně zváni na dubnovou oslavu narozenin pivovaru.
V letošním roce jsme také představili náš projekt Pečeť kvality pivovaru Zubr. Toto označení udělujeme
provozovnám, ve kterých je o naše
pivo dobře postaráno. Máme radost,
že počet oceněných provozoven se
stále rozrůstá, a můžeme vás ujistit,
že i nadále budeme dělat vše pro to,
abyste vždy byli maximálně spokojeni, ať na čepovaného Zubra zavítáte
kamkoliv.
Děkujeme za vaši přízeň, kterou našemu pivovaru po celý rok projevujete,
a za celý náš pivovarský tým vám přeji příjemně strávené sváteční dny a do
nového roku vykročení pravou nohou.
Kateřina Vilímová
vedoucí marketingu
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Zubr Premium:
Nejlepší ležák roku 2015
Celkem čtyři medailová umístění si odnesl náš pivovar z prestižní degustační soutěže České pivo
2015. Na příčku nejvyšší dosáhl v kategorii prémiových ležáků Zubr Premium a neméně hrdí jsme
i na Granda: ačkoliv je to nováček mezi ostřílenými
soupeři, získal skvělou stříbrnou příčku mezi jedenáctistupňovými pivy. Úspěch přerovského pivovaru potvrdila i piva Classic a Classic Tmavé, která ve
svých kategoriích také získala 2. místo.

bodoval ve čtyřech z celkových pěti
kategorií, do kterých bylo rozděleno
na 70 testovaných vzorků.
Pivovar Zubr patří k nejoceňovanějším pivovarům v České republice a je
majitelem několika desítek národních
i mezinárodních ocenění. A sbírka medailí
z těch nejprestižnějších soutěží se každoročně rozšiřuje.

Zubr Premium – 1. místo (Světlé prémiové ležáky)
„Vítězství našeho piva a další medailová umístění považujeme za Zubr Grand – 2. místo (11% světlé ležáky)
potvrzení, že poctivá, tradiční receptura vaření piva a výběr těch Zubr Classic – 2. místo (Světlá výčepní piva)
nejkvalitnějších regionálních surovin je tou správnou cestou,“ Zubr Classic Tmavé – 2. místo (Tmavá piva)
říká Tomáš Pluháček, ředitel pivovaru Zubr. Přerovský pivovar

ČESKÉ PIVO 2015
Soutěž České pivo, která se letos konala již popatnácté,
každoročně vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven,
odborným garantem soutěže je Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. O vítězství rozhoduje za dohledu
notáře odborná komise, která posuzuje senzorické
vlastnosti piva. Degustační komise je složená z pivovarníků, pedagogů a odborníků ze středních a vysokých
škol, z Chmelařského institutu a Státní zemědělské
a potravinářské inspekce. Soutěž probíhá dvoukolově,
což posiluje objektivitu hodnocení, a je otevřená všem
tuzemským pivovarům, které mají roční výstav nad
5 tisíc hektolitrů.

Vánoční svátky opět s Maxximem
Čtrnáctka Zubr Maxxim byla vůbec prvním speciálem, který jsme
pro vás uvařili, a velmi rychle se
zabydlela v naší nabídce, především v zimním období. I letošní
vánoční svátky se proto ponesou
ve znamení tohoto speciálu.
Velkou oblibu si Zubr Maxxim získal díky
zlatavě jantarové barvě, husté, smetanové pěně a charakteristické hořkosti. S obsahem alkoholu 6,5 % je to také
vůbec nejsilnější pivo, které nabízíme.
V letošním roce si můžete speciální čtrnáctku dopřát ve dvou variantách, kromě

tradičně filtrovaného piva je k dispozici
i nefiltrovaná varianta s lehkým zákalem
a plnou chutí.
V pivovaru Zubr si zakládáme na tradicích, a proto se i Maxxim připravuje podle
klasického postupu za použití kvalitních
českých surovin a pivovarských kvasnic,
spolu s kvašením v otevřených kádích
a až 90denním dozráváním v ležáckých
tancích při nízkých teplotách. Tato kombinace přináší jedinečný chuťový zážitek přímo na váš stůl. Kromě sudového
piva je totiž Zubr Maxxim k dostání také
v lahvích, a to v balení multipack po osmi
kusech.
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Naši lidé v Zubru
Miroslav Kučera

strojní zámečník - údržbář
Jak dlouho pracuje v Zubru:
37 let
Hobby: Když je pěkné počasí, rád
vyrazím na kolo, ať už horské,
nebo silniční.

Na jakém letošním zubřím speciálu
jste si nejvíce pochutnal?
Já si pivo nejčastěji dávám po výletech na
kole a na žízeň je lepší pivo méně hořké. V okolí Přerova je spousta hospůdek, kam rád zajdu. Ale rád ochutnám, i co je na čepu během akcí v pivovaru, jako jsou
narozeniny nebo Zubrfest. Letos ale na mě bohužel vyšla během Zubrfestu celodenní služba, těším se proto
už na příští ročník, kdy si ho užiji jako divák.
Dodržujete během vánočních svátků nějaké tradiční
zvyky?
Každoročně chodím na náměstí v Přerově k vánočnímu
stromku, kde se konají koncerty, a určitě ani letos nevynechám tradiční show otužilců v Bečvě, která se koná
na Silvestra. Ale jen se podívat, ne se účastnit!
Na co se nejvíce těšíte v novém roce?
Těším se na oslavu 144. narozenin pivovaru, stejně tak
jako na Zubrfest nebo na hody na náměstí v Přerově.
Doufám, že nám taky vyjde dovolená na kolech v Beskydech, kam se chystáme s partou přátel.

David Jakubec

Miroslav Šromota

Jak dlouho pracuje v Zubru: 15 let
Hobby: in-line brusle, tenis, práce na rekonstrukci
domu

Jak dlouho pracuje v Zubru: 11 let
Hobby: turistika, cestování

servisní technik

Na jakém letošním zubřím speciálu jste si nejvíce pochutnal?
Určitě na Grandovi z prvního chmele a také na Extra
Force. To je výborné pivo, na které se vždy těším, stejně tak jako na vánočního Maxxima. A když zrovna není
žádný speciál po ruce, vyrazím na Granda. Na něm si
vždy pochutnám, třeba i na Zubrfestu, kde bylo díky pivovodu čepováno přímo z ležáckých sklepů.

strojník

Na jakém letošním zubřím speciálu jste si nejvíce pochutnal?
Nejvíce mi chutnal kvasnicový Zubr Grand, přímo z tanku, který jsem ochutnal na letošním ročníku Zubrfestu.
A samozřejmě se, jako každý rok, těším na vánoční edici
piva Zubr Maxxim.

Dodržujete během vánočních svátků nějaké tradiční
zvyky?
Vánoční tradice se snažím dodržovat, takže na Štědrý
den celý den nejím maso, abych viděl prasátko, a také
vždy rozkrajujeme jablko. A protože mám 5leté dítě,
tak největší radost je samozřejmě spojená s rozdáváním dárků.

Dodržujete během vánočních svátků nějaké tradiční
zvyky?
Z tradičních vánočních zvyků mám nejraději štědrovečerní večeři v podobě smaženého kapra a bramborového salátu. Ale dodržujeme i jiné tradice, například po večeři rozkrajujeme jablko jako symbol zdraví
a štěstí v nadcházejícím roce. K vánočním svátkům
samozřejmě patří i návštěvy nejbližší rodiny a různé
vánoční koncerty, při kterých si člověk může užít sváteční atmosféru.

Na co se nejvíce těšíte v novém roce?
Právě teď se nejvíce těším na zimní dovolenou v Jeseníkách, ale také na Zubrfest 2016, i když je ještě skoro
půl roku před námi. Určitě si také v příštím roce nenechám ujít česání chmele společně s dalšími kolegy
z pivovaru, účastnil jsem se obou ročníků a tradici neporuším ani tentokrát!

Na co se nejvíce těšíte v novém roce?
Už teď se těším na letní dovolenou, která bude zaměřena na poznávání nových turistických zajímavostí. Ale
ještě před dovolenou bych chtěl již tradičně navštívit
další ročník hudebního Zubrfestu. Jsem zvědavý na
hudební hvězdy, které se nám v pivovaru představí
v roce 2016.

Historická pivní lahev a její tajemství
O tom, jaká tajemství ukrývají půdy starých domů, by mohli vyprávět manželé Hrabákovi z Hulína. Při vyklízení domku po tetě objevili nejeden zajímavý historický předmět. Mezi poklady,
které se našly na půdě, objevili také pivní lahev s logem pivovaru Zubr, jejíž vzhled napovídal,
že se bude jednat o historický kousek. Navíc, zátka nebyla porušená a lahev plná!
Pan Hrabák nejprve zvažoval, zda lahev přes internet
nenabídnout nějakému sběrateli, ale nakonec se rozhodl věnovat ji pivovaru, čímž nám udělal velkou radost.
Podle vzhledu lahve a uzávěru jsme byli schopni určit,
že se jedná o lahev, která pochází z 30. let minulého
století, tedy z doby, kdy sládkem přerovského pivovaru
byl František Stradiot. Právě on měl největší zásluhy na
rozkvětu přerovského pivovaru. Nebál se používat nové
technologie, přicházel s novými nápady v recepturách
piva, využíval místní tršický chmel a dávkoval ho ve
čtyřech přesných dávkách. A právě v jeho recepturách
našla Nataša Rousková, současná sládková pivovaru,
inspiraci pro nejnovější pivo Zubr Grand. Je tedy možné,
že byl objeven původní Zubr Grand tak, jak ho zhruba
před osmdesáti lety vařil František Stradiot? To byla
otázka, na kterou jsme se rozhodli hledat odpověď.
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Lahev jsme s velkou zvědavostí otevřeli a pečlivě odebrali vzorky, které putovaly do laboratoří Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze, konkrétně na Ústav
biotechnologie. Při otevření lahve nechyběla samozřej-

mě ani degustace historického piva, které se ujali ředitel
pivovaru Tomáš Pluháček i paní sládková. Samozřejmě
je jasné, že osmdesát let staré pivo už po takové době
není pitelné, ale nikdo nevěděl, jakou chuť či vůni čekat.
I když barva nápoje by mohla leckoho zmást, že před
sebou vidí čerstvé pivo, po napití se oba odvážlivci, kteří
se do ochutnávání pustili, shodli, že pivo opravdu není
nápoj vhodný k archivaci, i když památky po pivu se
v chuti našly.
To, že takové objevy se nečiní každý den, potvrdili i na
samotné Vysoké škole chemicko-technologické. Ani oni
ještě neměli možnost zkoumat tak staré pivo, jako je právě toto. Proto jsme byli všichni zvědaví, co nám rozbory, za použití speciálního přístrojového vybavení, o lahvi a jejím obsahu prozradí. A jak to dopadlo? Především
jsme doufali, že se dozvíme zajímavé informace o použitých surovinách, výrobních postupech i recepturách.
Přestože jsme některé společné znaky mezi současným
a historickým pivem našli, není možné s jistotou určit,
zda opravdu se po celých osmdesát let v lahvi ukrýval

původní Zubr Grand. Je to hlavně proto, že dlouhá desetiletí v lahvi probíhaly různé chemické procesy, zejména
oxidace, a původní látky se v pivu přeměnily nebo úplně
vymizely. Ale i tak určitě nejsme zklamaní, protože takový nález se nepodaří každý rok nebo přesněji – v historii
přerovského pivovaru se nepodařil ještě nikdy!

ROZHOVOR

Do pivovaru jezdím jako za
rodinou, říká populární silák Zekon
Legendární výkony Železného Zekona, kterými se zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů, není
třeba dlouho představovat. Co ale už tak známé není, je civilní jméno tohoto moravského siláka
či fakt, že začínal jako hadí muž, který se nechal obtáčet půlmetrákovou krajtou.
Jak člověka napadne vrhnout se na profesionální dráhu
siláka?
Na to se nejde vrhnout! To člověk v sobě musí cítit, mít
to zkrátka vrozené odmala. U mě se to asi zlomilo, když
jsem jako malý viděl u nás ve vesnici cirkus, chytlo mě
to a drží mě to do dneška. Původně jsem ale začínal jako
kulturista, pózoval jsem na diskotékách, a jelikož jsem
vyučený kovář a s železem to umím, tak jsem občas během vystoupení také něco ohnul.

Kolik vystoupení za měsíc zvládnete?
V té hlavní sezoně, která je tak od května do září, je to
hodně nabitý a někdy se podaří, že mám i pětadvacet
vystoupení za měsíc. Ani jsem letos nebyl na dovolené,
ale mě to baví, dělám to rád. Z mého koníčka se mi stalo
zaměstnání. A hlavně mám skvělého, nepostradatelného asistenta Láďu Čejku, který mi se vším pomáhá.
Máte vůbec čas odpočívat?
Já si odpočinu při vystoupení! Právě vystoupení mě nabíjí energií. Moje vystoupení jsou spíše show i s muzikou, kde humor střídá napětí. Zkoušel jsem například
meditovat, ale to já neumím, nic mi to neříká. Pro mě
je nejlepší meditace škopek piva a valím na to! Proto
vždycky s sebou vozím přerovského Zubra.

Takže to byly vaše silácké začátky?
Ne tak úplně, já jsem totiž nejdřív vystupoval s hadem.
Bylo mi kolem třiceti, vrátil jsem se právě z Ruska, kde
jsem strašně zhubl, a měl jsem jen 78 kilo. To jsem tenkrát býval pružný a ohebný! První vystoupení s hadem
byla taková improvizace. Dalo by se říct, že jsem byl hozený z lesa přímo na pódium, protože v té době jsem
pracoval jako uhlíř a pálil jsem dřevěné uhlí. Takové
moje větší začátky byly na vystoupeních po armádních
estrádách. Vystupovali tam zpěváci, mažoretky, jezdil
s námi i kouzelník nebo striptérka, to bylo pro vojáky
něco, a já jako hadí muž. A občas jsem do toho vkládal
takové menší silové prvky.
S jakými hady jste vystupoval?
Měl jsem dva hroznýše královské – samce a samici.
A pak jsem si od kamaráda půjčoval krajtu, ta ale byla
pořádně velká. Měla přes čtyři metry délky, možná skoro
pět, a vážila půl metráku. Tu když jsme vytáhli, tak lidi
prchali! Byla tak obrovská, že jsme ji museli nosit dva.

Máte ve svém repertoáru i nějaké číslo s pivem?
Jasně že mám. Dělám soutěže ve zvedání pivního sudu,
kdo to zvládne nejvíckrát nad hlavu! A taky, kdo vypije
dříve pivo na ex.
A za kolik to zvládnete vy?
Tohle mi nejde! V tom bych já soutěžit nemohl, neumím
otevřít tu klapku. Když piju pivo na rychlost, tak švindluju, leju si ho po bradě a za tričko a teče mi to až do kalhot. Radši si ho vychutnám někde v klidu, hlavně Granda
jedenáctku, toho mám nejraději.

Železný Zekon
Železný Zekon alias Zdeněk Knedla žije v Bystřici
pod Hostýnem a lámání rekordů a siláckým vystoupením se věnuje téměř třicet let. V roce 2011
byl v Pelhřimově uveden do Rekordmanské síně
slávy a vidět jste ho mohli v řadě TV pořadů a filmů. Téměř dvacet let je jeho jméno také neodmyslitelně spjato s přerovským pivovarem.
přejíždět auty, když jsem ležel na fakírských hřebících
nebo na střepech.

Od hadů jste přešel k rekordům?
Jak jsem cvičil a cvičil, začal jsem přibírat na váze a hady
časem pověsil na hřebík. Začal jsem se věnovat českým
rekordům a jezdit do Pelhřimova. Jedním z mých prvních rekordů bylo na holešovském letišti udržení dvou
od sebe startujících letadel. Pak jsem se třeba nechal

Máte spočítané, kolik rekordů stále držíte?
Tak to opravdu nevím, možná mezi dvaceti třiceti. Celkem jich určitě bylo přes třicítku. Tehdy v 90. letech to
byla bomba a já jsem na tu slávu vůbec nebyl zvyklý,
když se na mě na Pelhřimovském festivalu seběhly
všechny ty televize a chtěly rozhovory. Já, takový skromný hoch z lesa, jsem vůbec nevěděl, co jsou to média!
Ale je vidět, že sláva vás nezkazila.
Já říkám, sláva, to je polní tráva! Pořád jsem zůstal ten
Valach, jak mi říkají, nebo alespoň doufám.

Několikrát jste vystupoval i přímo v pivovaru, například
během Zubrfestu nebo oslav narozenin pivovaru, jak se
vám líbila atmosféra?
Výborná! V pivovaru je vždycky skvělá atmosféra, nejúžasnější! Protože při pivu je vždy dobrá nálada, lidi jsou
tam úžasný, zkrátka nejbáječnější publikum. Na každé
akci v přerovském pivovaru je to bomba! Já už s pivovarem Zubr spolupracuji skoro dvacet let a pro mě už je to
taková rodina, vždycky tam rád jezdím.
Kde vás mohou lidé potkat přes zimu, když není počasí
na vystupování venku?
Během zimy objíždím ve spolupráci se Zubrem hostince,
ve kterých připravuji takové menší zábavné show. Jsou
to vždy příjemná setkání se skvělou atmosférou. Celkem
to bývá za zimu tak 40 až 50 vystoupení, na která se
vždy velmi těším. Všechny štamgasty, i ty, kteří na pivo
běžně nechodí, určitě zvu!
Blíží se Vánoce a nový rok, co byste popřál všem fanouškům a příznivcům Zubra?
Rád bych všem popřál krásné Vánoce prožité ve zdraví,
v klidu a radosti a do nového roku, ať všem pivo stále
chutná a zůstanou věrni přerovskému pivu!

PIVNÍ FANKLUB
Fanoušci piva Zubr, chystáme
pro vás novinku!
Egyptští stavitelé pyramid
byli placeni mimo jiné
i pivem, dostávali

Nejstarší recept
na pivo pochází ze
Sumerské říše a je

První zmínky
o pěstování chmele
v Českých zemích jsou

Průměrná světová roční
produkce piva by se vešla
do krychle o straně skoro

4 litry na den

6000 let starý

z 9. století

0,6 kilometru

V loňském roce byla
průměrná spotřeba piva
v České republice

V roce 2014 se v České
republice vyrobilo

V roce 1841 bylo v českých
zemích 1475 činných
pivovarů, v současnosti

Pivo z Česka
se exportuje do

144 litrů na osobu

hektolitrů piva

19,65 milionu

je jich 325

100 zemí světa

Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven; HOFFMANNOVÁ Eva, JEBAVÝ František: Rostliny v domácí lékárně; HOUSER, Pavel: Něco málo z historie piva; BBC; Huffington Post

Již začátkem příštího roku pro vás spustíme
novinku – fanklub pivovaru Zubr. Členem
se může stát kdokoliv starší 18 let, kdo se
do fanklubu zaregistruje, díky čemuž bude
moci po celý rok čerpat zajímavé slevy
a výhody. Chystáme pro vás také soutěže
o hodnotné ceny a ochuzeni nebudete ani
o novinky z pivního světa. Stát se členem
klubu se určitě vyplatí!
Sledujte naše stránky www.zubr.cz, kde
budeme o přesném datu, kdy to vše vypukne,
včas informovat!
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SPECIÁLY

Jak se správně
vyrábí pivo

Tak chutná
pivo z prvního
chmele

Rostoucí nabídka piv na českém trhu vychází mimo
jiné také z nástupu nových, nebo alespoň na našem
trhu netradičních technologií výroby piva. Není proto
na škodu připomenout si klasické postupy při výrobě piva tak, jak to bylo v naší zemi po staletí zvykem.
Každopádně při výrobě piva platí
jedno pravidlo, které se koneckonců vyplatí dodržovat, ať
už se člověk pustí do výroby
čehokoliv – totiž nespěchat.
Že je práce kvapná málo
platná, říká i staré české
přísloví, a pro výrobu piva
to platí dvojnásobně. Především pak pro zrání piva, což
je proces trvající, podle druhu
piva, minimálně 35 až 55 dní. Během tohoto procesu se z piva vysráží kalící částice,
pivo se nasytí oxidem uhličitým a především v něm
proběhnou důležité pochody ovlivňující výsledný
senzorický charakter piva.

Intenzivní chmelová vůně a příjemně výraznější hořkost. To jsou hlavní atributy piva Zubr
Grand z prvního chmele, limitované edice populární přerovské jedenáctky, která se objevila na čepu v říjnu letošního roku.
„Grand z prvního chmele je světlý ležák určený pro výjimečnou příležitost, jelikož čerstvý chmel dává pivu výraznější chmelové aroma. Speciální je také v tom, že ho
není možné ochutnat nikdy jindy než právě na podzim
po sklizni chmele,“ popisuje sládková pivovaru Nataša
Rousková speciál, který letos zažil svoji premiéru.
Zubr Grand z prvního chmele s vyšší plností a barvou
vyniká lahodnou hořkostí. Je uvařen klasickým způsobem podle tradiční receptury za použití kvalitních regionálních surovin a v ležáckých sklepích zrál 60 dní.

Žatecký poloraný červeňák, tradiční jemný aromatický
chmel, který Grandu z prvního chmele dodal excelentní
chuť i vůni, česali přímo zaměstnanci pivovaru Zubr, a to
na Florykově chmelnici v Čekyni. Navázali tak na loňskou premiéru trhání chmele, při které byla tato chmelnice pokřtěna hokejovým trenérem Milošem Říhou. Ten
je totiž patronem právě piva Zubr Grand.

Přesto se můžeme na našem trhu setkat s výrobky
s mnohem kratší dobou zrání, což jednak neodpovídá tradičním výrobním postupům, především jde
ale o produkty, které neobsahují všechny tolik pro
člověka příznivé látky, které by obsahovat mohly
a které dělají z českých piv jedinečný nápoj prospěšný při umírněné konzumaci i našemu zdraví.
Také proto dodal pivovar Zubr první pivo Zubr Grand
z prvního letošního chmele na trh až na konci října.
To představuje pro konzumenty skutečnou záruku
zmiňovaných tradičních výrobních technologií. Pivo
při nich musí projít několika stadii, před závěrečným procesem zrání ještě rmutováním, scezováním
a kvašením, které samo o sobě trvá týden až 10 dní.
Výsledkem je, jak doufáme, pivo, které našim zákazníkům chutnalo a obhájilo tak současnou pozici
nejprodávanějšího piva našeho pivovaru.

Rádi byste si přečetli více o pivu,
jeho výrobě i zajímavostech?
Navštivte adresu:
http://pluhacek.blog.idnes.cz

Oslava českého piva
a tradice
Máme za sebou další velkolepou oslavu
zlatavého moku! Už potřetí se den před
svátkem svatého Václava, tedy 27. září,
rozběhly Dny českého piva a Zubr u oslav
samozřejmě nemohl chybět.
Pro tuto příležitost, na počest patrona všech pivovarníků, jsme uvařili náš oblíbený speciál Extra
hořký 12,5°, nefiltrovaný a nepasterizovaný ležák
se silnou intenzitní hořkostí, který byl k dostání
v téměř stovce provozoven. Ochutnat ho bylo možné i na Svatováclavských slavnostech v Kroměříži,
které spojovaly oslavu dobrého piva, hudby i zábavy.
I přes počasí, které oslavám příliš nepřálo, přilákala
dvoudenní akce na výstavišti Floria několik tisícovek návštěvníků a pivo teklo proudem.
Do akce, kterou pořádá Český svaz pivovarů a sladoven, se v letošním roce zapojilo zhruba 6000 podniků,
což je o polovinu více než v loňském roce, a několik
desítek pivovarů a minipivovarů, které reprezentují
přes 90 % tuzemského pivovarského trhu. Na Dny
českého piva se můžete opět těšit v příštím roce!
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Speciál pro
svatomartinské
hody
Jantarová barva, příjemná intenzivní hořkost
a typická vůně. To jsou hlavní charakteristiky
nového svatomartinského polotmavého speciálu 13,5%, který jsme představili u příležitosti svátku svatého Martina, jenž dle pranostiky přijíždí na bílém koni, a to 11. listopadu.
„Svátek svatého Martina je historicky spojen s ukončením období sklizně a prací na polích, což si žádalo bohatou oslavu před časem adventu a půstu. Neodmyslitelně k němu patří posvícenská husa či kachna podávaná
s knedlíkem a červeným zelím a k tomuto tradičnímu českému jídlu se hořké pivo ideálně hodí,“ říká Tomáš Pluháček, ředitel pivovaru Zubr.
„Po delší době jsme opět uvařili polotmavé pivo a myslím, že milovníci speciálů si opravdu přišli na své,“ dodává sládková pivovaru Zubr Nataša Rousková, která
vytvořila originální recepturu svatomartinského polotmavého speciálu s obsahem alkoholu 6,0 procent, který
zrál v ležáckých sklepích 60 dní.

ZUBRFEST lámal rekordy!
Na konci června se již potřetí v areálu pivovaru Zubr konal festival ZUBRFEST, který opět lámal
rekordy! Na letošní ročník zavítalo 7 tisíc návštěvníků a vypilo se celkem 350 sudů piva, což se
rovná neuvěřitelným 35 000 půllitrům našeho zlatavého moku se zubří hlavou ve znaku.
„Když jsme se před třemi lety poprvé rozhodli, že uspořádáme ZUBRFEST přímo v pivovaru, byl to krok do neznáma.
Uplynulé ročníky však ukázaly, že to bylo dobré rozhodnutí,
protože prostory pivovaru dodávají akci jedinečnou atmosféru. Je to zážitek nejen pro všechny fanoušky, ale i pro
nás pivovarské. Letos byla rekordní účast, jsem rád, že dorazilo tolik návštěvníků, kteří si akci společně s námi užili,“
hodnotí největší akci pořádanou v pivovaru jeho ředitel
Tomáš Pluháček.

ZUBRFEST 2015 v číslech:

závěrečný ohňostroj nad střechami pivovaru, který celý
ročník slavnostně uzavřel.

Hlavními letošními lákadly byly nepochybně kapely
Katapult, Desmod, Tublatanka a zpěvačka Ewa Farna.
Všichni to na hlavním pódiu Grand stage pořádně rozbalili a postarali se o to, aby zábava trvala od odpoledních
až do večerních hodin. Velký úspěch každoročně slaví
i domácí kapely, které se představily na Free stage. Na
volné scéně program zakončil rockový underground
v podání oblíbené přerovské kapely Stará Dobrá Ruční
Práce. Hvězdný program doplnili i speciální hosté, kterými byli přerovská rodačka a zpěvačka Leona Machálková a slovenský hudebník Vašo Patejdl.

Kromě skvělé hudby nabídl letošní program i sportovní
výkony akrobatů na trampolínách, návštěvu a autogramiádu nových posil hokejového týmu HC Zubr Přerov
a již tradičně oblíbené prohlídky pivovaru. Velký zájem
byl i o divácké soutěže. Největší ohlas měla tzv. ZUBR
TOWER, jejímž cílem je vytvořit co nejvyšší věž z pivních
přepravek, což není vůbec jednoduché. Šťastný výherce si odnesl neméně adrenalinovou hlavní cenu, kterou
byl tandemový seskok s padákem. A ani letos nechyběl

ZUBRFEST nabídl celkem šest druhů piv z nabídky pivovaru. Největší zájem byl o nefiltrovaný Zubr Grand
kvasnicový, který tekl pivovodem čili přímo ze sklepa
z ležáckých tanků. Ten se v této podobě poprvé veřejnosti představil na dubnových oslavách narozenin
pivovaru. V nabídce ale nesměla chybět ani další piva
z produkce pivovaru Zubr - Maxxim, Premium, Gold,
Yuzu&Limeta a Free.
I v letošním roce jste svou návštěvou festivalu přispěli
na dobrou věc – moc děkujeme! Pivovar Zubr tak již tradičně mohl věnovat část výtěžku ze vstupného dvěma
regionálním neziskovým organizacím. Letos obdržely
celkem 30 000 Kč TyfloCentrum, které poskytuje sociální
služby lidem se zrakovým postižením, a Armáda spásy,
která v Přerově od roku 2009 provozuje azylový dům pro
matky s dětmi, a pomoc tu našly již desítky maminek
s dětmi v tíživé životní situaci.

Konání:

27. 6. 2015 10–22 hodin

Počet návštěvníků:

7000

Výtoč piva:

350 sudů

Počet vystupujících:

14 + akrobatická show
na trampolíně + hosté
Zubrfestu

Počet čepovaných
piv Zubr:

6 + nealkoholické nápoje

Zubr Grand kvasnicový – pivovodem přímo
z ležáckých tanků
Zubr Maxxim
Zubr Premium
Zubr Gold
Zubr Yuzu&Limeta
Zubr Free

Doufáme, že jste si Zubrfest užili stejně jako my,
a těšíme se zase na shledanou v červnu 2016!
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VĚDĚLI JSTE, ŽE

Pivo dělá zdravá těla
Přestože je smyslem lidového rčení „pivo dělá hezká těla“ poukázat s nadsázkou na to, že se po pivu
tloustne, ve skutečnosti je to právě naopak. Umírněná konzumace piva je totiž pro lidský organismus
prospěšná a představuje i prevenci proti celé řadě
nemocí, nehledě na to, že jde o nápoj zlepšující náladu (i v té umírněné konzumaci) a podporující tak
komunikaci mezi lidmi. A to je v současné době nanejvýš žádoucí.
Co se týče tloustnutí, tak v tom je pivo zcela nevinně. Pivo neobsahuje cholesterol ani jiné tuky a je tak
kaloricky chudší než například jablečná šťáva, mléko nebo kolové nápoje. Prakticky 95 procent obsahu
piva navíc tvoří voda, po níž se opravdu nepřibírá.
Přibírá se ale po jídle, které spotřebitelé k pivu konzumují – a také po nárazovém pití většího množství
piva v nepravidelných intervalech.
Ve své podstatě je pivo vlastně iontový nápoj s obsahem řady vitaminů a minerálů prospěšných pro
lidský organismus. Podle celé řady výzkumů proto
představuje konzumace piva mimo jiné prevenci
proti ateroskleróze či infarktu. Po požití piva se také
snižuje hladina krevního cukru, jeho konzumace
podporuje trávení a kromě toho zpomaluje pití piva
proces řídnutí kostí. Také pro někoho nepříjemná
močopudnost piva je vlastně pozitivní – pivo tím totiž
působí proti vzniku žlučových a močových kamenů.
Z více než tisícovky látek, které byly dosud v pivu objeveny, jsou pro člověka zřejmě nejdůležitější vitaminy skupiny B, především kyselina listová. Ta je důležitá zejména pro ženy v reprodukčním věku, které
plánují otěhotnět. Nedostatek této látky totiž prokazatelně způsobuje vyšší riziko (až o 50 procent)
vývojových poruch u novorozenců, jako jsou rozštěpy páteře a patra - proto by měly ženy konzumovat
v doplňcích výživy kyselinu listovou. Jejím zcela přírodním zdrojem je ale i pivo. Ženy by nicméně měly
pít piva méně než muži, zhruba o třetinu. Muži totiž
díky tomu, že jejich organismus obsahuje více vody
a méně tuku, lépe odbourávají alkohol, proto se za
umírněnou konzumaci piva u mužů považují maximálně dva až tři půllitry denně, u žen o půllitr méně.
Ve hře je ale řada dalších faktorů – lidé s mohutnější tělesnou konstitucí nebo pohybově aktivní lidé
odbourávají alkohol lépe, záleží také na tom, zdali
se pivo pije k jídlu, nebo na lačno – lepším řešením
je kombinace s pokrmy. Tak či tak je pivo zdravým
nápojem a „dělá“ tak, na rozdíl od v úvodu zmíněného rčení, zdravá těla. A právě zdravá bývají právě ta
hezká těla…
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Zubr Extra Force na dnech NATO
Pivovar Zubr se letos již potřetí stal „pivní tváří“ Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil
AČR, které proběhly ve dnech 19. a 20. září.
Letošní přehlídku si nenechalo ujít 225 tisíc
příznivců letectví a armádní techniky, v sobotu byl dokonce překonán jednodenní návštěvnický rekord. Celkem osm hodin dynamických
ukázek na zemi i ve vzduchu doplňovala výstava toho nejlepšího z techniky a vybavení
armád, policie, celníků, hasičů a dalších. Dohromady měli návštěvníci možnost zhlédnout
necelých 200 kusů pozemní a letecké techniky. Česká republika se tak na patnáctém ročníku přesvědčila, že je opravdu pořadatelem
největší akce tohoto typu ve střední Evropě,
která každý rok přiláká tisíce návštěvníků.
Speciálně pro tuto příležitost jsme opět připravili podzimní 12,5° nefiltrovaný a nepasterizovaný ležák s příznačným názvem ZUBR Extra Force, který se vyznačuje silnou a intenzivní chutí chmelu, která vzniká při
chmelovaru a následném 65denním zráním v ležáckých
tancích. Tento podzimní speciál byl k dostání nejen v sudech pro návštěvníky dnů NATO, ale pro žíznivé příznivce pivovaru byl připraven také v balení po osmi lahvích
s originálními skleněnými půllitry zdarma. Kromě speciálu si mohli návštěvníci pochutnat i na pivech ZUBR
Grand, ZUBR Yuzu&Limeta a samozřejmě nechyběl ani
ZUBR Free. Zájemci o suvenýry si mohli odnést také originální trička, kšiltovky či multifunkční šátky. Nechybělo

ani malé sportovně-dovednostní zpestření programu
v podobě soutěže ZUBR TOWER neboli zdolání co největšího množství přepravek.

30.3.15 11:21

ZUBR FANDÍ

Vojtek: Fanoušci
byli šestým hráčem
na ledě
Do nové hokejové sezony vlétli Zubři jako vítr. Nastartovaná jízda v první hokejové lize se sice po skvělém začátku sezony trochu přibrzdila,
ale do konce základní části soutěže zbývá ještě pár měsíců, ve kterých
se může stát mnohé. A my věříme, že naši hokejisté předvedou, co
umějí, a síla zubra je bude hnát ke skvělým výsledkům!
Když Zubři v dubnu loňského roku slavili
postup do první hokejové ligy, bylo doslova celé město Přerov na nohách. Jedním
z těch, kteří byli u toho, když se po sedmnácti letech HC ZUBR Přerov opět stal
prvoligovým týmem, byl brankář Martin
Vojtek, jeden z nejúspěšnějších odchovanců klubu. Ten se do mateřského Přerova vrátil před třemi lety a letos na podzim ohlásil ze zdravotních důvodů konec
své bohaté hokejové kariéry. Za přerovský tým celkem odchytal 234 utkání.
Před třemi lety jste se vrátil do Přerova
a jedním z vašich přání bylo vrátit přerovské Zubry do 1. ligy. To se loni v dubnu podařilo. Jak vzpomínáte na tu cestu
k vytouženému cíli?
Samozřejmě jsem strašně rád, že se to
podařilo, určitě to byl jeden z vrcholů
mé kariéry, kterého si velice cením. Celé
město žilo hokejem a na konci ta radost
byla neskutečná. Na tu chvíli, když po posledním zápase probíhalo děkování na
ledě, nikdy nezapomenu.

Byli přerovští fanoušci pro tým velkou
podporou?
Samozřejmě byli! Fanoušci byli šestým
hráčem na ledě a hnali nás za postupem.
Bylo úžasné, jak nás podporovali a stále
podporují a fandí!
RYCHLODOTAZNÍK
PRO MARTINA VOJTKA
Salát, nebo steak? 

STEAK

Hory, nebo moře? 

MOŘE

Auto, kolo, motorka,
nebo pěšky? 

AUTO

Classic, Grand,
nebo Premuim? 

GRAND

Vaše hokejová kariéra byla pestrá
a úspěšná, na které okamžiky vzpomínáte nejraději?
Určitě je to dvakrát postup s Přerovem do
první ligy. Ten první postup jsem chytal
před dvaceti lety, to jsem byl ještě mladý

kluk, a teď se to podařilo po dvaceti letech
znova. Pak také titul s Třincem a ocenění
pro nejlepšího brankáře extraligy, které
jsem dostal v roce 2008. Určitě taky musím zmínit oficiální rozloučení na ledě tady
v Přerově. Bylo to fantastický a musím fanouškům poděkovat za nádherný choreo.
Byla to fakt bomba a byl to jeden z okamžiků, kdy jsem si i poplakal.
Na konci září jste ukončil aktivní hráčskou kariéru, ale u hokeje jste zůstal.
Jaké jsou nyní vaše plány a cíle?
Jsem strašně rád a musím za to poděkovat vedení klubu, že jsem mohl u hokeje
zůstat a pokračovat tady v klubu jako trenér a věnovat se mládeži. Dělám trenéra
5. a 7. třídy a také mám na starosti všechny gólmany od přípravky až po A-tým,
což je skvělý, protože mám pořád přístup
mezi kluky, i když už s nimi nehraji. Když
zrovna nejsem s mládeží, tak se je snažím podporovat alespoň z lavičky.
Prozradíte nám na konec, jak jste přišel
k přezdívce „Kokinátor“?
Na to přišli fanoušci v poslední sezoně,
která byla naprosto parádní, volali na mě
tak. Ale přezdívku Kokin jsem dostal už
jako malý kluk, když jsem chodíval před
barák a měl jsem po kapsách vždycky nějaké bonbony a vydrželo to až do dneška.

Silné stroje
s podporou
síly Zubra
Závody tahačů neboli truck racing patří ke stále více a více
oblíbeným
automobilovým
sportům. Velký podíl na tom
bezesporu má i tým Buggyra
a jeho úspěšní jezdci Adam
Lacko a David Vršecký.
Ti díky svým skvělým výkonům v letošní sezoně vybojovali vítězství pro
tým Buggyra v Poháru konstruktérů
a úspěšnou sezonu potvrdil i Adam
Lacko svým druhým místem v individuálním šampionátu. Poprvé v historii truck racingu získala titul ryze
česká stáj na ryze českém stroji
a s dvojicí ryze českých pilotů! A my
jsme rádi, že Zubr, jako ryze české
pivo z Moravy, byl jako hlavní partner
týmu u toho! Týmu Buggyra gratulujeme a do příští sezony přejeme další
úspěchy!

ZÁBAVA
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Jeseník

Provozovny oceněné
Pečetí kvality pivovaru Zubr
Šumperk

Certifikát Pečeť kvality je udělován provozovnám, v nichž je zajištěna
vysoká kvalita čepovaného piva. Provozovny oceněné certifikátem musí
splnit tzv. desatero pro udělení Pečetě kvality, které zahrnuje mimo jiné
správnost skladování a čepování piva, řádné a pravidelné čištění výčepního zařízení a udržování čistoty a pořádku v provozovně včetně správné péče o pivní sklo.
Pečeť kvality již u vchodu do provozovny jasně napoví, že si zde můžete
dopřát čepovaného Zubra, o kterého je dobře postaráno.

Hranice
Bohuňovice Hrabůvka
Radvanice
Krčmaň
Henčlov

Olomouc
Přerov

Citov Prostějov
Troubky
Záříčí
Žalkovice
Vyškov
Hulín
Otrokovice
Mysločovice
Sazovice
Hostišová

Kroměříž
Zlín

Uherské Hradiště

Milotice nad Bečvou
Bohuslávky
Lipník nad Bečvou
Domaželice
Dřevohostice
Stará Ves
Roštění Holešov
Bystřice
Žeranovice
Všetuly
Vsetín
Horní Lapač
Kostelec
Slušovice
Sehradice
Bílovice-Včelary
Jarošov

Název provozovny

Město

Název provozovny

Město

Název provozovny

Město

Hospoda U Kozelků

Bílovice-Včelary

Hotel Lázně Kostelec

Kostelec

Pohostinství Sazovice

Sazovice

Saloon Podkova

Bohuňovice

Sport-bar 97

Krčmaň

Hostinec Sehradice

Sehradice

Hostinec U Jarina

Bohuslávky

Bowling Scéna

Kroměříž

Přerovská restaurace

Slušovice

AMIO

Bystřice pod Hostýnem

Pivovarský šenk

Lipník nad Bečvou

Hostinec Na Základně

Stará Ves

Hostinec U Šefčíků

Citov

Rst. Port Royal

Lipník nad Bečvou

Kolárka

Troubky

Hostinec Koupaliště

Domaželice

Hostinec Sokolka

Milotice nad Bečvou

Restaurace Zavadilka

Troubky

Hostinec Na špici

Dřevohostice

Sport club

Mysločovice

Hostinec Barborka

Všetuly

Na Konci

Henčlov

Bowlling Papučárna

Otrokovice

Hostinec na fot. hřišti

Všetuly

Archa Bar

Holešov

Zubr Aréna

Přerov

Hospůdka U Markétky

Vyškov

Posezení Na Výletišti

Horní Lapač

Restaurace U Labutě

Přerov

Hostinec

Záříčí

Posezení U Nás

Hostišová

Katovna

Přerov

U Kryštofa

Záříčí

Hostinec

Hrabůvka

Restaruace Městský dům

Přerov

YOLO Bar

Zlín

Bistro – restaurace U Kramplů

Hranice

Restarauce Michalov

Přerov

Hospůdka Na Hřišti

Žalkovice

Resturace Monika

Hranice

Pivovarská restaurace

Přerov

Hospůdka U Kocůra

Žeranovice

Hostinec Na Kopci

Hulín

Hostinec U Kaple

Radvanice

Hostinec U Vočka

Jarošov

Hostinec

Roštění

Aktuální k 27. 10. 2015

Krásné Vánoce a grandiózní rok 2016 plný síly, štědrosti a vý jimečných úspěchů!
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